CORONAMAATREGELEN N.A.V. PERSCONFERENTIE 24 JUNI JL.
Voor iedereen blijft gelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was vaak uw handen.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De bereikbaarheid van Stichting Driehoorne blijft op de huidige wijze gehandhaafd.
De receptie blijft dus gesloten en is via telefoon en internet bereikbaar.
DE AANPASSING VAN DE MAATREGELEN PER 1 JULI IN DRIEHOORNE:
Grote Zaal:

•
•
•

•
•
•
•

De grote zaal wordt ingericht met zoveel mogelijk plekken, 1,5 m in acht
genomen.
Looprichtingen blijven.
Vakken op de vloer zullen aangeven waar de tafels moeten staan. Bij
activiteiten zoals gym, koersbal, zullen de stoelen en tafels wellicht verwijderd
moeten worden en kunnen daarna in de betreffende vakken terug gezet door
dezelfde clubs.
De planning loopt via ‘Wat Lekkers’, beheerder pantry 06-50428713.
De toiletten gaan weer open tijdens opening pantry. Regelmatig worden deze
dagelijks schoongemaakt.
Er mag niet gezongen worden binnen dus koor moet voorlopig buiten
repeteren.
Bridge en klaverjassen mag met in achtneming 1,5 m. Dus volgens huidige
zaalopstelling.

Bovenstaande geldt ook voor de activiteiten die willen en kunnen opstarten. In
Driehoorne zijn dat en daarvoor kunt u reserveren via telefoonnummer:
Handwerken Rode kruis op maandag tel.nr: 0172-492270
handwerken op dinsdag (wordt voorlopig niet opgestart)
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Creaclub op donderdag tel.nr: 0172-433082 (bij voorkeur s’middags)
Sieraden maken op woensdag tel.nr: 0172-433082 (bij voorkeur s’middags)
Bloemschikken op vrijdag tel.nr: 06-10422590
Overig

•
•
•
•

De kerkzaal mag open. 1,5 m afstand en niet zingen.
De logeerwoning wordt weer ter beschikking gesteld.
Het kleine zaaltje wordt voorlopig alleen aan dagopvang verhuurd.
Biljarten is weer toegestaan, voorlopig alleen begane grond, aantal stoelen
daar blijft zoals nu.

Namens Stichting Driehoorne vriendelijke groet, hou het gezond en blijf voorzichtig,
Sita Tjepkema
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